
 

 
  

 
 
 
 
 

 
• กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศเยอรมนั ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน

โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) ในรูปแบบ
สกลุเงินยูโร ดงันัน้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี อาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนน้ี มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/
เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่า        
ผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศเยอรมนั ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของประเทศเยอรมนั และประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนหลกัลงทุน และมีความเส่ียงท่ี
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาใน
ประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัคืนเงิน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน    

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี  
Principal German Equity Fund (PRINCIPAL GEQ) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้                                                            

Principal German Equity Fund (PRINCIPAL GEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบายการลงทุน กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มวีตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
ของกองทุนให้ใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX ซึ่งเป็นดชันีที่สะท้อนผลการด าเนินงานของ
บรษิัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมมีูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรพัย ์ 
แฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิทั โดยใชก้ลยุทธ์การบรหิารจดัการลงทุนแบบ Passive 
เป็นหลกั ดงันัน้ การตดัสนิใจซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของกองทุนจะคล้อยตามการปรบัเปลี่ยนน ้าหนัก
การลงทุนของดชันี DAX ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบรหิารจดัการลงทุนแบบ 
Passive และการซื้อขายหลกัทรพัย์อาจก่อใหเ้กิดค่าธรรมเนียมการบรหิารกองทุนและค่าธรรมเนียม
การท ารายการแก่กองทุนดังกล่าว กองทุนนี้บรหิารและจดัการโดย BlackRock Asset Management 
Deutschland AG ทัง้นี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)  จะลงทุนใน 

a)  หลกัทรพัย ์ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB 

b)  ตราสารหนี้ตลาดเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB 

c)  เงนิฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB 

d)  ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB 

e)  หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB 

f)  หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัส่วนทีเ่หลอื
กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน  

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่22 มถิุนายน 2559 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและ
ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได ้

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้โดยยอมรบัความ
ผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

4.    จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•      จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 2,000 ล้านบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2560 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในประเทศเยอรมนั ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ 
อตัรา แลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ ขาดทุนสงู
กว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุน
ทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี ่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการแบบเชงิรบัใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX® (Passive 
Management) โดยผูจ้ดัการกองทุนไม่มสีทิธคิดัเลอืกหลกัทรพัย์รายตวัเพื่อลงทุนเอง หรอืไม่สามารถบรหิารการลงทุนแบบ
ปกป้อง (defensive positions) ดงันัน้หากดชันี DAX® ปรบัตวัลงจะส่งผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนหลกัปรบัตวัลงเช่นกนั 

        7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
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8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1)   ดชันี DAX Net Return ในสกุลเงนิ EUR ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2)   ดชันี DAX Net Return ในสกุลเงนิ EUR ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน   
 ประมาณรอ้ยละ 15 

9.   การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
       9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได ้ในวนัและเวลาท าการ โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เยอรมนั อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้ 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 
ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

9.2   การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา  

15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจาก
การรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิีการใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่
ส่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน) 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน)  

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

 10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้
ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

   (3)   กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  
   เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

 (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว  

(4)  เป็ นการไม่ ขายห น่วยลงทุ นตามค าสั ง่ซื้ อห น่ วยลงทุ นที่ ร ับ ไว้แล้ ว  หรือ เป็นการหยุดรับ ค าสั ง่ซื้ อห น่ วย  
 ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

 (ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

 1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

 2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

 3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

 (ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ ผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั โดยให้
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
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• ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website: www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.     ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

        กองทุนมคีวามเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

2.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ
ผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบีย้ ดชันีอ้างองิ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตรา
สารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจากกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (กองหลกั) จะเป็นผู้พจิารณากระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได ้ 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ไดแ้ก่ เสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงนิ 
ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ทีก่องทุนไดล้งทุนไว ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะด าเนินการตดิตามสถานการณ์และวเิคราะหปั์จจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิ 
สงัคมและการเมอืงของประเทศทีก่องทุนลงทุนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสามารถปรบัเปลี่ยนการลงทุนไดท้นัต่อสถานการณ์
ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

4.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็น
เงนิสกุลยูโร (EUR) จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตรา
ต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือ
เครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ 
การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.    ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด
ความเสี่ยงเท่านั ้น ทัง้นี้  การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา
แลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่
ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอื
ธนาคารพาณิชย ์

6.    ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) คือความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถน าเงนิลงทุนและ   
      ผลตอบแทนกลบัประเทศไดค้รบถว้นตามทีค่าดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิัทจดัการจะศกึษาข้อจ ากดั เงื่อนไข และประเมนิปัจจยัเสี่ยงต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั ก่อนที่จะ
ลงทุนในหลกัทรพัยใ์นแต่ละประเทศ ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และการน าเงนิกลบัเขา้ประเทศของกองทุน 

        ความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดไูด้จากหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
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เครือ่งมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

          กองทุนมีเคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

      กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณา
เลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลง
จากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่อง
รองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่
สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบั
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่
ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการ
ใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏ
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ว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ 
แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึ
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

  2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้บรษิทั
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ด้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice 
period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอื
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เครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจัดการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice 
period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณ
การภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิ
ทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนื
หน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
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ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั
การจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้
รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
และสบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่น
ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้ง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
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กบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนใน
ตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคลอ่งของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัที่
ใช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็น
ส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 
โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณใีดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การ
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จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วน
บุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

      (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

      (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น    
     สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบัญชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไมม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

   โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มภีมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุน 

     ส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,697,139,337.63 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

  5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   
                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  

                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
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ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 
ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

            หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร.0-2724-5490 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 
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9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี 

                 ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 รอ้ยละ 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบั 

ซื้อคนื 
ตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบั

ซื้อคนื 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 33.94 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -39.57  

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ 
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2564 - 30 มิ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2563 - 30 มิ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2562 - 30 มิ.ย. 2563 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ
ได*้* (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 1.96 1.95 1.96 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.61 1.60 1.61 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.03 0.03 0.03 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.32 0.32 0.32 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.24 0.23 0.13 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.10 0.08 0.04 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.13 0.14 0.08 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได้) 

 2.20 2.18 2.09 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.13          0.20 0.14 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 



 

 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้        22 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                 333,949.75          1.06  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ               89,989.82          0.29  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2                31,087,020.07        99.13  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่                  57,850.10          0.18  

 หนี้สนิอื่น  (208,409.57)  (0.66) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ            31,360,400.17        100.00  
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-EUR    
 

     รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 423,939.57 1.35 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 
กลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A-   333,840.97  333,949.75 

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 89,989.82 89,989.82 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(5 ก.ค. 59) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดอืน 
(25 มี.ค. 65) 

6 เดือน 
(24 ธ.ค. 64) 

1 ปี 
(25 มิ.ย. 64) 

3 ปี 
(28 มิ.ย. 62)  

5 ปี 
(30 มิ.ย. 60) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.4861* 12.9235 14.2831** 14.2760 11.8845 12.2603 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี้ 2.34% -11.92% -19.92% -19.19% -1.13% -1.30% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.09% -11.83% -20.06% -18.50% 1.70% -1.82% 

 

หมายเหต ุ: -เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทนุ 

 -ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  

  1) ดชันี DAX Net Return ในสกุลเงนิ EUR ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน 
ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี DAX Net Return ในสกุลเงนิ EUR ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15  

 *NAV ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2565 

 **NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2564 
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ภาคผนวก 1 
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน  : iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) 
ประเภท  : กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) 
อายโุครงการ  : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 27 ธนัวาคม 2543 
จดทะเบยีนประเทศ : ประเทศเยอรมนั 
สกลุเงนิของกองทุน  : EUR 
วนัท าการซื้อขาย  : ทุกวนัท าการของธนาคารในเยอรมนั หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลง  
บรษิทัจดัการ   : BlackRock Asset Management Deutschland AG 
Custodian : State Street Bank GmbH 
การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 
Bloomberg ticker ISIN  :  DAXEX GY Equity 
นโยบายการลงทุน  :  กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX ซึ่งเป็นดชันีทีส่ะทอ้นผล
การดาเนินงานของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและมมีลูค่าการซื้อขายมากทีสุ่ดทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ แฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิทั โดยใชก้ลยุทธ์การ
บรหิารจดัการลงทุนแบบ Passive เป็นหลกั ดงันัน้ การตดัสนิใจซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์อง
กองทุนจะคลอ้ยตามการปรบัเปลี่ยนน ้าหนักการลงทุนของดชันี DAX ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของ
กองทุน นอกจากนี้ กลยุทธก์ารบรหิารจดัการลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายหลกัทรพัย์
อาจก่อใหเ้กดิค่าธรรมเนียมการบรหิารกองทุนและค่าธรรมเนียมการท ารายการแก่กองทุน
ดงักล่าว กองทุนนี้บรหิารและจดัการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG 

 ทัง้นี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)  จะลงทุนใน 
 a) หลกัทรพัย ์ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB 
 b) ตราสารหนี้ตลาดเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB 
 c) เงนิฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB 
 d) ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB 
 e) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB 
 f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB 
 ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS 

ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
ส าหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark)  : DAX 
Bloomberg ticker ISIN   : DAXEX GY Equity 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Total Expense Ratio    : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 ต่อปี  
สามารถดูขอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.iShares.de 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัดชันี DEX 

http://www.ishares.de/
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1. ดชันี DAX เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน คอื ใชว้ธิ ีFree-float Market Capitalization ในการค านวณ โดย
ดชันีจะใชส้กุลยโูร (EUR) ในการค านวณ ทัง้นี้ รายชื่อหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีและน ้าหนักของหลกัทรพัยท์ีใ่ชใ้นการ
ค านวณดชันีจะมกีารทบทวนทุก ๆ ไตรมาส 

2. ดชันี DAX เป็นดชันีทีส่ะทอ้นผลการด าเนินงานของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและมมีลูค่าการซื้อขายมากทีสุ่ดทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิทั โดยมนี ้าหนักของหุน้แต่ละตวัทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีไม่
เกนิรอ้ยละ10 ดงันัน้ ดชันีดงักล่าวถอืว่ามกีารกระจ่ายน ้าหนักอย่างเพยีงพอ และหุน้ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีมกีารเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระ 

3. ดชันี DAX เป็นดชันีทีถู่กจดัท าขึน้โดยบรษิทั Deutsche Borse AG ซึง่เป็นสถาบนัทีม่คีวามเชื่อถอืและเป็นอสิระจากบรษิทัจดัการ 

4. ดชัน ีDAX มกีารเผยแพร่ขอ้มลูและแสดงค่าดชันีอย่างต่อเน่ืองผ่านสื่อทีน่ักลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้เช่น 
www.bloomberg.com (รหสั DAX:IND) หรอื www.reuters.com (รหสั GDAXI) หรอื http://finance.yahoo.com (รหสั (^GDAXI) 
เป็นตน้ 

 

ผลการด าเนินการย้อนหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

Source :  iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) as of June Factsheet 2022 

รายละเอยีดของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั           
ท่านสามารถดูขอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.ishares.ch 

 
 
 

http://www.ishares.ch/
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          ภาคผนวก 2 

             1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนาม
ของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนตน้ทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้มี
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่ง
บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ 
เยอรมนั อคิวติี”้  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการ
ช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณสีัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เยอรมนั อิควิตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
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ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่น
ไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขาย
หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บั
ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

  1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา
ตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการบรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตาม
วนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บริษัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

1.4.5.   บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
(Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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1.4.6.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

   1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1) ในกรณี ที่ เป็ นกองทุ น รวม เพื่ อผู้ ล งทุ นทั ่วไปมีก ารจ าห น่ ายห น่วยลงทุ น ให้ผู้ ลงทุ น  ได้ ไม่   
    ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณี ที่ มีการจัดสรรห น่วยลงทุน ให้แ ก่บุ คคลใดหรือกลุ่ มบุ คคลเดียวกัน ใดเกิน กว่าหนึ่ ง   
    ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ใน ก รณี ที่ มี เห ตุ อั น จ า เป็ น แ ล ะส ม ค ว ร  ท า ให้ ก อ งทุ น ไม่ ส าม ารถ ล งทุ น ให้ เ ป็ น ไป ต าม   
    นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

 1.5.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนัน้ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึ่งต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่บรษิัทจดัการช าระ
เงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อ
ได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรอืบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

       2.   รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนั งสือ ม อบอ าน าจ  (ถ้ ามี ) แ ล ะส า เน าบัต รป ระ ช าชน ขอ งผู้ ม อบ อ าน าจ  และผู้ ร ับ ม อบ   
       อ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

  2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิเพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่ง
โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

   2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื
ดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

  2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรร
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ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบัญชีเงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิคา่สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ ใช้วิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั 
ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสิทธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

  2.6    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน: 

          ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

          3.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกี
กองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย 

  บรษิทัจดัการจะด าเนินการเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ
มายงักองทุนน้ีได ้(กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

      3.1    วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น และภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการ  

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายงั
กองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย
เปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
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(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดย
ปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชีกองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และ
บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ และบรษิัทจดัการเริ่มรบัค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

  3.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรือหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทนุรวม ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุ
รวม ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

   3.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
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ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัที่ค านวณราคาได ้และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณราคาไดจ้ากวนัท า
การที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัท
จดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิ เสธการท ารายการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน  หากไม่ สามารถ เรียกเก็บ  
 ค่ า ใช้ จ่ ายหรือค่ าธรรม เนี ยมที่ เกี่ ย วข้อ งจากผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น ได้ต ามอัต ราและวิธีการที่ บ ริษั ท จัดการ  
 ก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุด
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่สับเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ  
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          ภาคผนวก 3 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ตก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมี
การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย          

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1  กรณเีป็นหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
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1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2  กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

               ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

     ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

               ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

     การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
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2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit Rating อยู่ใน
อนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้
เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่
ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขี้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะ
สัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั Credit Rating ระยะ
สัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สินของ
กองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม Reverse Repo 

4.4  การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (4.1.1) บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้
คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงนิ หรอืหลักทรพัย์หรอืตราสารที่สามารถใช้ในการท า Reverse Repo ให้แก่กองทุน 
เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายใน
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วนัท าการถดัจากวนัที่มูลค่าหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 
4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั มมีูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยัความ
เสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญา
รายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตรา
สารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา หลักทรพัย ์
หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน   
                 ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการใน
ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9    กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ใหย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรือหลกัทรพัย์ที่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
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3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมผีลให้ บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนั
ในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

              ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
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1.7  Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.      เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1   กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2   เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized   
         Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อ
ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

 2.3   ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่ 
  กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.      หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณทีี ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1   เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน ้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าที่ไดอ้ย่างอสิระจากบรษิัท ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1   ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
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3.5.2   ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3   ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.      หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.        หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.         หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3   คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.        หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด   
        ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้ อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้
โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุด
ในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit 
Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วน
ของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้า
ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิม่ขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit 
Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 
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7.3   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื  
        กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้ 
        อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้อื่น ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (UnRated Securities) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วั
ตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดย
เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดย
ตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

         2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะ
ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศทีม่ี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ใน ขอ้ 2 
ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึ
ไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
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2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าว
ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในสว่นที ่
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากบัดูแล
ด้านหลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็น
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพียงพอ  
ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดั
การกู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุน
ในทองค าแท่ง) 

1.1.4.1 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัย์สิน
ทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 
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ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณ
ตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนด้วย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

     ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

       ในกรณีที ่Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคา
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมี
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดย
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตาม
ขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรพัย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
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บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละ
เดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (UnRated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมี
ไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 5:  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให้ บลจ. ลงทุนใน
หน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยต้องไม่มี
ขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่จะลงทุน 

 3.  ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณมี ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ร ับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาล 
      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีมูลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ี
Sovereign Rating อยู่ในระดบัที ่Investment 
Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2   ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม  
 แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ 
 ไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ Regulated Market  

 จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัททีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ า ห นั ก ข อ งท รัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน   
 Benchmark + 5% 

 



 

 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้        49 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมู ลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ Filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 397 
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงิน ระห ว่างป ระเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่ วันที่ ล งทุ น  ต้องขึ้นท ะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
Regulated Market 

6.5   ใบส าคัญแสดงสิทธิอ นุพันธ์  (Derivative Warrants) ที่มี  Issuer 
Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สญัญามี Credit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยู่ ในระหว่าง IPO เพื่ อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทั ่ว ไป ขอ ง  SET ห รือ ขอ งต ล าดซื้ อ ข ายห ลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่ อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ได้มลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (Diversified Fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะการกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และมี
ลกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม 
Reverse Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ ใช้กับ  MF ที่อายุกองทุ น  
คงเหลือ ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่มอีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มกีาร
รบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน  

2.3  Total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่  1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade 
หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15 % 

4 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

5 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

6 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1   ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

6.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความน่า
เชื่อที่ตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุน
ได ้(Non-Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

7 Derivatives ดงันี้ 

7.1  การเขา้ท าธุรกรรมDerivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลด 
      ความเสีย่ง (Hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

7.2  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง 
      (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 

7.2.1  กรณ ีMF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั Net Exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน  Derivatives โดยต้อ งไม่ เกิน  100% 
ของ NAV 

7.2.2  กรณ ีMF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั Net Exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน Derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สู งสุ ด  (value-at-risk : VaR) ข อ ง  MF 
ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  Relative VaR ≤ 2 เท่ า  ของ VaR 
      ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความ
ว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกล
ยุ ท ธ์ แ บ บ ซั บ ซ้ อ น  (Complex Strategic 
Investment) หรือการลงทุน ในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration   Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability)  ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทาง
การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิ
ในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ Filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม่ม ีCredit 
Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่ มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 
 ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private 
equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 

”หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตามมาตรฐาน
การบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งต่อ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัใิห้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม อตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จัดเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บรษิัทจดัการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุ้นจ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ
บรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทนัน้จนถึงหรือ
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

ความในข้อ 2 มิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณ ี

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัตัง้ก่อนวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยาย1 ส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บั
ส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รบัผิดชอบการบรหิารจดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนในลกัษณะที่ซ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ให้บรษิัทจดัการกองทุน
รวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัิให้จดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงาน
ตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 
จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการแกไ้ข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอื
ในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ย
กองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงด
เก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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      ภาคผนวก 4 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2565) 
(TH, GER, US, EUR) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และยุโรป 

วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และยุโรป 

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต ิ

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 

วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2565) 

(TH, GER, US, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และยุโรป 

วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
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➢ กองทุนเปิดซีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี ทัง้น้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพือ่กองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

➢  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการ
ใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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